A ARTICULAÇÃO
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O QUE É A OSTEOARTROSE?
A osteoartrose, frequentemente chamada de
artrose, é a patologia reumatológica mais
prevalente e é a principal causa de dor crónica,
contribuindo grandemente para situações de
incapacidade nas atividades de vida diária.
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A superfície dos ossos que se articulam é revestida
de cartilagem, que é um tecido elástico produzido
por células que se designam de condrócitos.
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Nas articulações existe um espaço entre as
extremidades ósseas, o espaço interarticular,
que contém um líquido transparente e viscoso
responsável por lubrificar e nutrir a cartilagem
articular.
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A cartilagem tem um papel muito importante, pois
diminui o atrito e impacto na articulação e facilita
o deslizamento das extremidades ósseas durante
os movimentos.
Na osteoartrose, ocorre lesão e degradação da
cartilagem, o que gradualmente torna o espaço
interarticular mais reduzido e faz com que as
superfícies ósseas friccionem entre si.
Por sua vez, a zona articular do osso imediatamente
por baixo da cartilagem (osso subcondral) acaba
por espessar (processo de esclerose), podendo
desenvolver formações ósseas periféricas,
os osteófitos (vulgarmente conhecidos como
“bicos de papagaio”) e quistos ósseos subcondrais.
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QUAL É A SUA CAUSA?

COMO É DIAGNOSTICADA?

Este desgaste é desencadeado pelas cargas e
forças a que sujeitamos repetidamente as nossas
articulações no dia-a-dia, particularmente aquelas
que suportam grande parte do nosso peso, como
as ancas ou os joelhos, mas outros locais também
poderão ser lesados.

Em regra o diagnóstico baseia-se nas manifestações
clínicas, com sinais e sintomas típicos, e nos achados em
exames imagiológicos.

Se uma articulação tiver alguma fragilidade ou dano,
pode desenvolver mais facilmente osteoartrose, mas
uma articulação saudável, caso exposta a carga
excessiva, corre igualmente o risco de ser afetada.
Existem determinados fatores de risco conhecidos para
a osteoartrose:

•

Idade mais avançada

•

Obesidade

•

Lesão articular prévia (ex. trauma,
cirurgia articular)

•

Genética

•

Uso repetido da articulação

•

Posturas incorrectas

•

Alterações anatómicas (ex.
anomalia da morfologia articular ou
do alinhamento articular)

•

Secundária a outras doenças
articulares e ósseas

QUEM PODE TER?
Esta é uma patologia que surge sobretudo numa
idade avançada, afetando grande percentagem dos
indivíduos com mais de 65 anos. É mais frequente em
pessoas de raça caucasiana, e as mulheres são mais
afetadas do que os homens.
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Os exames imagiológicos podem ajudar a confirmar o
diagnóstico, sendo o exame habitualmente requisitado a
radiografia. Mas, outros exames poderão ser necessários
em situações particulares, como a ecografia, a
tomografia computorizada ou a ressonância magnética.
As análises laboratoriais caracteristicamente não
apresentam alterações.
Os exames complementares poderão ser úteis na
exclusão de outras patologias e na avaliação do estadio
da osteoartrose, embora neste caso nem sempre exista
uma correlação com a intensidade das queixas.

QUAIS AS SUAS
MANIFESTAÇÕES?
Numa fase precoce, o doente é assintomático. Contudo,
com o deterioramento sucessivo, o principal sintoma é
a dor na articulação afetada. Inicialmente, os episódios
de dor são menos graves e relacionam-se com o
movimento. Com a progressão da doença, a dor pode
aumentar de intensidade, duração e frequência e podem
surgir:
••

Rigidez articular de curta duração (< 30 minutos)

••

Limitação nos movimentos

••

Crepitação nos movimentos (sensação de “ranger”
ou “roçar”)

••

Deformidade, numa fase mais avançada

Na maior parte das vezes, a evolução da doença é lenta
ao longo de anos mas, em casos mais raros, poderá ser
rápida e instalar-se em meses.

As articulações mais afetadas são:

Mãos

1ª carpometacarpiana,
interfalângicas proximais
e interfalângicas distais

Ancas

Joelhos

Pés

1ª metatarso
falângica

Coluna
Cervical
e Lombar

QUAL O TRATAMENTO?

•

Tratamentos tópicos com anti-inflamatório.

•

Tratamentos orais: Analgésicos ou antiinflamatórios não esteróides, na dose mínima
eficaz e por curtos períodos. Outros fármacos com
efeito sintomático lento poderão ser considerados
(ex. sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina)

•

Em casos particulares poderão ser recomendados
tratamentos intra-articulares (ex. infiltração
intra-articular de corticóide ou ácido hialurónico
(viscossuplementação))

•

Cirurgia em casos selecionados.

O tratamento da osteoartrose envolve medidas tanto
farmacológicas como não farmacológicas e dirige-se
sobretudo à melhoria dos sintomas.

Na osteoartrose do joelho e da anca
é recomendado:

Procura-se:
•

Alívio da dor

•

Perda de peso (se excesso de peso ou obesidade)

•

Melhoria da capacidade funcional, ou seja, melhorar
a mobilidade das zonas afetadas enquanto se
fortalecem os músculos à volta das articulações

•

Exercícios de fortalecimento muscular e aumento
da mobilidade

•

•

Atrasar o máximo possível a progressão das lesões
já existentes.

Reduzir factores mecânicos adversos, ex. carga/
impacto excessivos

•

Calçado adequado: sola grossa capaz de absorver
o impacto; sem salto elevado; que dê suporte à
arcada do pé e que seja confortável para os dedos

•

Poderão ser considerados auxiliares de marcha ou
ajudas técnicas (ex. bengala, palmilhas)

•

Apesar de existirem muitas recomendações comuns
a qualquer forma de osteoartrose, temos também
algumas particularidades consoante a localização.

No caso da osteoartrose do joelho, tratamentos
tópicos, com capsaicina e anti-inflamatórios

•

No caso de osteoartrose das articulações
da mão, é recomendado:

Tratamentos orais: Analgésicos ou antiinflamatórios não esteróides e também, no caso
particular da osteoartrose do joelho, outros
fármacos com efeito sintomático lento (ex. sulfato
de condroitina, sulfato de glucosamina, ácido
hialurónico, diacereína)

•

Tratamentos intra-articulares: poderão ser
considerados a injecção intra-articular de
corticóide ou viscossuplementação com ácido
hialurónico, dependendo da fase da doença e
intensidade da sintomatologia.

•

Cirurgia em casos seleccionados e avançados
da doença.

Sendo uma doença crónica, torna-se essencial a educação
dos pacientes e estabelecer um plano de acordo com
as expectativas individuais. O doente deve também
compreender que o seu empenho é imprescindível para
ter sucesso na estratégia terapêutica proposta.

•

Exercícios de fortalecimento muscular e aumento
da mobilidade

•

Aplicação de calor

•

Talas ou ortóteses
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